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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 ُصود ابن حجر في "التقر�ب" عندما �قول: تمییز.�سأل عن مقهذا 

 واحد من لتبسة، لكن قد یفي الكتب الستَّ أنَّ الكتاَب في رواِة الكتِب الستَِّة، و�تِب مؤلِّ  معروفُ 

واة براٍو لیست لُه روا�ة في الكتب السِّ  الستة،  لكتبي اتة، وال في �تاٍب من �تِب مؤلفهؤالِء الرُّ

ُه لز من تمییز؛ لیتمیَّ  فیكتباسم أبیه ونسبته، وقد یوافقه في �نیته أ�ًضا �أن یوافقه في اسمه و 

 طالب.لى العن ُ�خشى التباُس أمِرِه ن ال روا�ة له ممَّ تة و�تب مؤلفیها ممَّ روا�ة في الكتِب السِّ 

عا دن مَّ م�ان ممن �برت بدعته، أو  لو بیَّنتم الخالصة في حكم روا�ة المبتدع سواءً  �قول:

لمبتدع روا�ة ا لبِ قَ افعي عندما اإلمام الشَّ  ه، و�ذلك من ُرِمَي �التَّشیُّع، مع توجیه �المِ لبدعت

 افضة.للخطابیة من الرَّ  إالَّ  امطلقً 

على هذا  ل ُ�ْشك، لكنْ ي في الُجْمَلةوِ اهي قاِدَحة في الرَّ  أنَّها من أسباِب الِفْسِق، و الِبْدَعة ال شكَّ 

ْیَخْیِن لبعضِ  وا�ة عن المبتدع  روا�ُة الشَّ دَم الروا�ِة ع؛ ألنَّ طلًقامالُمْبّتِدعة، اإلماُم مالك ال یرى الرِّ

ْیَخیْ في َتخْ  بیقحیُث التَّطْ  نْ ماد لبدَعِتِه، لِكْن اإلْشَكال مِ لبدِعِتِه، فیها إخْ  عْنُه فیها إخماد ن ِر�ج الشَّ

 ك.، وغیِر ذلِ إرجاء، ونصب، وتشیُّع :لَمْن ُرِمَي �الِبْدَعة، من

 ُتخِرُجُه المنهم من و ِه ر ببدَعتِ ط، منهم من �كفُ الُمْبَتِدَعة منهُم الغاِلي ِفي ِبْدَعِتِه، ومْنُهم المتوسِّ 

ُه بقى أنَّ یكْن رى، لخْ ، وأعظم مَن الذُّنوب األُ ا�ان االبتداع َشنیعً  بدعته عن داِئِرة اإلسالم، و�نْ 

ْصل: رَوى عن مبتدع، لكن �عكِّر على هذا األحسم المادة وال یُ تُ  األصل في هذه المسألة، أنْ 

ْیخین لمن ُرمَي بنوِع بدعة، الحافظ الذهبي  َق بیْ فزان" ة "المیمَ في مقدِّ  -رحمه هللا–تخر�ُج الشَّ َن رَّ

َلف، والغالي فیمَ  یِعي الَغاِلي في زمِن السَّ َلف، ي زمِن افغالي ن �عَدُهم، فرََّق بینهم، �قول: الالشِّ لسَّ

ذا ال هألمَّة، اَر اا الغالي فیمن �عَدُهم فهو َمْن �كفِّر خیوعمر، وأمَّ  ل علی�ا على أبي �كرٍ ِمن �فضِّ 

وا�ُة عنْ  ،لبتَّةأِروا�َة لُه في الكُتِب  لف ممن ال ِر السَّ في عص وال �رامة، أمَّا الغالي هُ وال تحلُّ الرِّ

حا�ة  ى لّي علَما غا�ُة ما عنده تفضیل عإنَّ ف�كفِّر خیار األمة �أبي �كر وعمر وغیرهم من الصَّ

صُل ال � في عهد السلف، من الغالِة في التشیُّع، لكْن مع ذلكَ  اأبي �كٍر وعَمر، هذا �سمى غالیً 

 .ةبهذا الحدِّ إلى أْن ُترفض رواَیته عند هؤالِء األئمَّ 
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وا�  ة عنه وال �رامة، ولیَس في أمَّا من �ّفر السلف و�فَّر خیار األمَّة هذا ال عبرة �ه، وال تحلُّ الرِّ

ره الحافُظ الذهبي  هذا، ممن �كفِّر، الكتب روا�ة عن ِ  في مقدمة  -رحمُه هللا–هذا ما حرَّ

 "المیزان".

افعي  حینما �قول: أقبُل شهادُة الرَّاِفَضة إالَّ الخطَّابیَّة؛  -رحمة هللا علیه–وعلى هذا فكالُم الشَّ

ور لم هادة �الزُّ الكذب إذا �ان  دیدنه وعادته وافقیهم، فمثُل هذا �ذب علیه ظاهر،ألنَّهم یرون الشَّ

ور ور فال ُیؤَمن على الحدیِث، أمَّا َمْن ُوِصف �التشیُّع حتَّى  أعظم من  شهادةِ  وما �شهد �الزُّ الزُّ

مثل هذا  فإنَّ  ،السلف ممن �فضل علی�ا على أبي �كٍر وُعمر ولو قیل �أنَُّه من الغالِة في عصرِ 

افعي، وتوجد له روا�ة في الُكتب، أمَّا من �كفِّر خیارَ  �قبله األمة، فهذا ال ُیرَوى عنه وال  الشَّ

 كرامة.

اِتهم ُخرَّج لهم في الكتب الستة، عَ بل �عُض دُ  ،الخواِرج، الخوارج موجودة روایُتُهم ِفي الكتِب الستَّة

ه ال ینقل عن داعیة، وال �جوز أنَّ  مع أنَّ ابن حبَّان في مقدمة "الثِّقات" قال، نقل االتفاق على

افعیة؛ ألنَّ  ل أن ه قال: عند أئمتنا، و�حتمالروا�ة عن داعَیة، ولعلَّ االتفاق هذا في مذهبهم عنَد الشَّ

 وأن �كون عند أئمة الشافعیة. ،�كون عند أئمة الحدیث

 وهوَ  ،بن حطَّان ُ�ْشكل علیه روا�ُة الُبَخاري عن عمران -نقل االتفاق–المقصود: أن النقل هذا 

ُقون بیَن المبَتِدَعة، فرٌق بین  عاِة إلى مذهِب الخواِرج، لكن الُعلماء �فرِّ َمن یرى الكِذب من مِ مَن الدُّ

ور، فرٌق بین هذا وهذا؛ ألنَّ مداَر  عظائم األمور ومكفِّر، و�ین َمْن یراه ُمباح، و�شهُد لموافقیه �الزُّ

ْدق، والخواِرج الرِّ  الناِس لهجًة؛ ألنَّهم  ما حكاه عنهم أهُل العلِم أنَُّهم من أصدقِ فیوا�ة على الصِّ

 مرتكب الكبیرة معُروف. رأي، في یرون تحر�م الكذب، وحكمهم في

لمَّا ترجَم، أو: لمَّا ذَ�َر الحافظ ابن حجر روا�ة عمران في "فتِح الباري"، قال: وأيُّ مانٍع من قبوِل 

َجة، وقد ُعِرف �صدق اللهجة"، وهو من الخوارج الذین عرفوا �صدق روایِتِه وقْد ُعِرَف �صْدِق اللهْ 

صدٍق في لهجِة ماِدِح وأيُّ  اللهجة. تعقََّبه العیني �قوله: وأيُّ صدٍق في لهجِة ماِدِح قاتِل علي،

 قاتِل علي!

اه إلیه ، وما أدَّ كن فرٌق بیَن َمْن ینُصر ما یراُه الحقْلِجم، لعمران بن حطَّان مدَح ابن مُ  ألنَّ 

مثل هذا ال یتوقَّع منه �ذب، و�یَن َمْن �عِرُف الحقُّ و�تنكَُّب عْنُه، و�خبُر �خالِفِه، فرٌق ف ،اجِتَهاُدهُ 

بیَن هذا وهذا، على أنَّ العلماَء خرَُّجوا تخر�ج الُبخاري عن عمران بن حطَّان �أنَُّه إنَّما ُرِوَي عنه 
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َث �ِه قبَل االبتداع، و�عُضهم قا  ل: إنَُّه رجع عن بْدَعِتِه؛ فروي عنه �عد الرجوع.ما حدَّ

وا�ة موجودة، وَلم �ستِقْل بها، بْل هوا مواَفٌق علیها، وال إشكال في تخر�ج  على �ل حال: الرِّ

 البخاري لُه.

لة على أقواٍل �ثیرٍة ال داعي لذ�ِرها المسأ على �لِّ حال: هذه أصول المْسَألة، یبقى الخالُف في

 ة هؤالِء المبتدعة في الصحیحین وغیِرهما، ولِكن التَّْخر�ج �ما ذ�رنا.مع وجود روا�

، وتعر�ف، مدى درجة صدقه وحفظِه مثل متى �شرع طالُب العلِم في قراءِة �تِب الرِّجال �قول:

 "سیر أعالم النبالء"، وغیرها.

ِل األْمِر حكمه حكم المقلِّ  َل العلِم، لكنَّه إذا قرَأ د، حكمه حكم العامي �قلد أهطالُب العلِم في أوِّ

نَّة ما أمكنه ِحْفظه، وتمرَّن وتدرَّب على التَّْخر�ج، والنَّظر  ،االصطالح النََّظِر�َّة كتبَ  وحِفَظ ِمَن السُّ

ظر في �تِب الرِّجال، ومثل ما ذ�رنا تدرُّج في حفِظ نْ في األسانید على طر�قِة أهِل العلِم ال بدَّ أْن یَ 

ة التفقُّه، أو في قراءة �تِب التَّفسیر أو في غیرها من العلوم یتدرَُّج في �یفیَّ  الحدیث والتَّدرج في

كتِب الرِّجال، و�إمكاِنه أن ُیْدِرَك في هذا العلِم ما یْدِر�ه في غیره من العلوم على حسِب ما أوتَي 

واةُ  ُروِح، ومرَّ علیِه الرُّ رددون، یرددون رجال ی -شروح البخاري –من حفٍظ وفهٍم، إَذا قرَأ في الشُّ

حیح �عرُف عنهم ما  یَّة ِمن ُرَواِة الصَّ روح إالَّ وقد صارت لد�ه �مِّ البخاري، ما ینتهي من الشُّ

خ ف إال أنَّ �ْعِرف، ولو لم �عرِ  روح ترسِّ ا، القراءة في �تِب الشُّ هم من رجاِل البخاري، هذه مهمَّة جد�

واة ُیذ�ر فیهم ال سیَّما �عُض حفظ الرجال؛ ألنَّ ما تأتي دفعة واحدة، تأتي  على التَّْدر�ج، والرُّ

رَّاح ینتقي في ترجمِة الرَّاِوي ما �عیُن على الُمتاَ�َعة، �عني مثل الِكْرَماِني، تجُده في �لِّ راٍو من  الشُّ

 في �لِّ علٍم �مر، ینتقي في ترجمته أندر ما ُ�ِتَب، فهو مما �حفِّز على متا�عِة القراَءة.و الرواة، 

ر ترجمَة الرَّاوي و�یان نسبه في �لِّ مناَسَبة، �عني قد ال ُ�سِعف "فتح الباري"  اري" �كرِّ "إرشاد السَّ

في هذا الباب إالَّ في المواضع المشكَلة، لِكن مثل الكرماني �شدُّك للقراءة، "إرشاد الساري" من 

 .التكرار تحفظ ولو لم ترد الحفظ

رُ  المقصود: أنَّ    وح تولِّد َمَلكة، وتقوِّي الحافظة وُتهیِّئ هذه الحافظة لمعرفِة الرَِّجال.القراءة في الشُّ

جعل �َ  -وقد بیَّّناها في مناسبات-علم ة الرِّجال من خالِل �تِب الرِّجال، طالُب الأ�ًضا: �یفیَّة دراسَ 

بینها  قارن " و�التَّْقِر�ب"بیده �المحور الذي یدور حوله، یدور حوله، �قرأ الترجمة في  "التقر�ب"
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، وما ذ�ر في "الخالصة" من " مثًال ِشفما قاله ابن حجر، و�ین ما قاله الذهبي في "الكا و�ین

 هذه المختصرات الثالثة.

ها على مجلَّد ذا انتهى من الكتاب على هذه الطَِّر�قة وعلَّق من �لِّ �تاٍب على اآلخر، الكتب �لُّ إ

 هذه. ًئالترجمة �سطر، ما تكلف شیا، ما هي �شيء، امجلَّد، هي �تب صغیرة جد� 

فیه هذه التعلیقات من "الكاشف" علیق، التقر�ب و لكن المرحلة التي تلیها، یرجع إلى التَّ 

"الخالصة" إلى أصوِل "التَّْقر�ب"، یرجع إلى "التهذیب" البن حجر، ثمَّ �ضیف إلیه ما ُ�مكن و

یب"، وغیرها من �تِب الرِّجال بهذه الطَّر�قة هذ، ثمَّ یرجع إلى "تهذیب الكمال"، و"تذهیب التَّ إضافته

یوازن بین األقوال على ضوِء ما درسه من علٍم نظري في قواِعد الَجْرِح والتَّعدیل ما ینتهي من 

ل خیر عظیم.  التَّقر�ب إال إمام بهذه الطر�قة، یدرك، �حصِّ

الكتب األخرى التي لم ُیذ�ر  -رجالزوائد ال–وائد ذلك إذا انتهى من التَّْقر�ب �أتي إلى الزَّ  ثمَّ �عدَ 

�له بهذه  العلم وتحتاج إلى معاناة، لكن ،قر�ب، بهذه الطر�قة، تحتاج إلى وقترواتها في التَّ 

الطر�قة الذي یر�د أن �أخذ العلم �له في سنة أو في سنتین هذا �ضحك على نفسه، هذا ال یدرك 

قرأ �هللا من �أن  :نون، ما �أتي طالب مبتدأ و�قول، العلم إنَّما یؤخذ �التَّْدر�ج في جمیِع الفًئاشی

ب رواة الكتب الستة، واة الذین لم یذ�روا في �تاآلن في "تار�خ ابن عساكر" من أجل هؤالء الرُّ 

سألته عن حدیث في الصحیحین ما یدري  ومثل عنا�ة �عض طالب العلم �األجزاء الغر�بة، ول

ج و�عتني �األجزاء ا یدري أ�ش هو، وتجده �خرِّ ، ولو سألته عن إشكال في الصحیحین مماذا

 طر�قة التَّحصیل.في والمسلسالت، هذا خلل  والمشیخات

 

م النص واآلراء فاتهم  �المهم المهم ابدأ لتدر�هو   وقدِّ
ن �قرأ أ أراد ، مثل ما قلنا عمَّنین تبدأأتبدأ خبط عشواء، ما تدري أن  أما ال بدَّ أن تبدأ �المهم،

كن ما ة"، �موال "الواسطیَّ ، وهو ما قرأ ال �تاب "التوحید" "تعارض العقل والنقل "دْرء في العقیدة:
 .ًئاشی یدرك ؟ ماًئامن االبتدائي، مثل هذا یدرك شی ًئا�ان یذ�ر شی نْ إ ، إالَّ قرأ "األصول الثالثة"

وط قالسُّ افترض أنَّ شخص قفز، أراد أْن �قفز على سطح طوله عشرة أمتار، هذا مآله إلى �عني 
 واالنكسار، ینكسر هذا، هذا ال بدَّ من دَرج، یتدرج فیها إلى أْن �ِصل.

 َطاِلب:..
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 .نعم
تب،  الكا، ثم طبع األول، في رجالِ اني قد�مً هرة" لألصبهاني موجودة، مطبوعة، ُطِبَع الثَّ "الزَّ 

 موجودة.
 َطاِلب:....

عمال ع استظر في مواقِ مع التَّطبیق والنَّ ري ظَ ه النَّ ال، هَو إذا أراد، هو ال بد أن یتواكب عندَ 
ق �ثیرة طبیإذا نظرَت إلى النَّظري فقط �عتر�ك إشكاالت في التَّ  د من هذا وهذا؛ ألنَّهاألئمة، ال ب

ا، والعْكس، فمَثًال: حدیث مخرَّج في صحیح البخاري من طر�ق عبید هللا بن األخنس،  ذا إجد�
 ن األخنس صدوٌق، قال ابن حبَّان: ُ�خِطئ.هللا ب قال: عبید "التقر�ب"نظرت إلى 

 الحدیث المخرَّج في "صحیح البخاري" وابن حجر قال �ذا؟ لكن لمَّا تنظر في ضبط هذاتكیف 
رَّ في  حیح، وتنظر إلى ما قاله ابن حجر في "فتح الباري"الحدیث في الصَّ  ن اب لةمقاعرفَت السِّ

 .حجر
في موضع التخر�ج، قارن بین موقع – بن األخنس �قول ابن حجر في "فتح الباري": عبید هللا 

 وشذَّ ابن حبَّان فقال: �خطئ. ،عبید هللا بن األخنس ثقةٌ  -ظري االستعمال مع الكالم النَّ 
 طالب:...

 نعم
 طالب:...

 ماذا؟
 طالب:.....

حیح حیح" وغیرها، وفي موقع االستعمال من الصَّ ه نظر إلیه �مجموِع روا�اِته في "الصَّ نعم؛ ألنَّ 
�كوَن طالُب العلِم على خبرٍة وُدْرَ�ٍة منها،  نظر إلیه في هذا الحدیث، فمثل هذه األمور ال بدَّ أنْ 

وال یترك هذا العلم النظري المجرد من  وهم،لئال �قع في شيء من ال ا؛مجردً  انظر��  اما �أخذ علمً 
�ظنُُّه �عُض النَّاس في �ادئ قد  الًماة �ستعملون �قٍة له في مواقع االستعمال، األئمَّ غیر مطا�

في األحكام، قد یوجد اضطراب؛ لیسوا �معصومین، لكن �ثیٌر منهم  ا، اضطرا�ً ااألمِر اضطرا�ً 
ه، لُه توجیه، فمثل ما ذ�رنا، إنْ  َمة "ألفیَِّة العراقي" �یف یتعلَّم اإلنسان  تمن� موجَّ تذ�رون في مقدِّ

الرِّجال، مقدمة في ورقتین أو ثالث  دیث، و�تبِ الح علم الحدیث من خالل علوم الحدیث، و�تبِ 
خالصة  �ستفید منها طالُب العلم، فیه -ون على ما �قول-ة أو رؤوس أقالم رئیسیَّ  اتعتبر خطوطً 

  ته اآلن.ما ذ�ر 
عر�ف مدى درجة صدقه وحفظه مثل "سیر أعالم النبالء" وتَ �قول: ال أ�ًضا ؤَ هذا في السِّ 
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 وغیرها.
مون فیه جَ رْ واة، لكنه في الجملة مؤلَّف لألئمَّة؛ المتَ صحیح فیه �ثیر من الرُّ  "سیر أعالم النبالء"

واة اللي ما هم واة أو تجد �ثیر من الرُّ لكن ما تجد فیه �ل الرُّ  ،هم األعالم النبالء، األعالم لنبالء
العلم و�شحذ همَّة طالِب �شحن �أعالم، فالقراءة في سیر هؤالء األئمة األعالم النبالء، هذا 

ا، �ستفید منها طالب فوائد �ثیرة جد�  ا هذه الفائدة من هذا الكتاب، فیهلمواصلة الطلب، و�كفین
ا یترجم الحافظ العلم في �ثیر من الفنون لكن لو لم �كن فیه إال هذه الفائدة لكفت، �عني لمَّ 

 ؟ب العلم الیومطالَّ میزانه عند  مالإلسماعیلي، اإلسماعیلي  -تذ�رة الحفاظ– ة"التذ�ر "الذهبي في 
 معروف؟

 ، �قول: "من عرف حال هذا الرجل جزم �قیًنا أنَّ المتأخر�ن على �أٍس تام� من لحاقِ فقطاسم 
 .. �عني مثل هذا الكالم ما یؤثر في طالب العلم؟ یؤثرالمتقدمین"

 ما حكم خروج المرأة في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیَّة؟�قول: 
نه ال �جوز، لمرأة عورة، هذا أمر مفروغ منه �أ�أنَّ صوت ا فعلى القولِ سموعة أمَّا �النسبِة للم

�ثیًرا من األصوات التي ُتْسَمع فیها خضوع  إنَّ  -ومع األسف الشدید–على القول أنه لیس �عورة و 
 ،ا المرأة التي تتكلم �كالم عادي ال �فتن النَّاس، �عُض النساء صوتهن فتنةفتمنع لهذا األمر، أمَّ 

ولو لم �كن هناك خضوع، ِخْلَقة، هذه ال �جوز أن �سمع �المها الرِّجال ممن �فتتن بها، أمَّا َمْن 
 كان صوُتها عاد��ا ال یؤثِّر في الرِّجال فهذه ُتمنع إذا ُوِجَد الخضوع، وأّمَا ال فال.

 هذا �النسبة للصوت.
حوط أن ال �سمع الناس صوتها من ه لیس �عورة، و�ن �ان األوالقول المرجح والمفتى �ه اآلن أنَّ 

أجل أن ال �فتتن الرجال بها، والنَّاُس في قلو�هم مرض، �عني إذا تداول الناس في �تب أهل العلم 
وت لیس �عورة، على الخالف فیه، �عني هل قلوب النَّاس الیوم مثل قلو�هم قبل مائة أنَّ الصَّ 

، فضًال عن قلو�هم في عصِر ألف سنة سنة، �عد وجود هذه المثیرات، فضًال عن قلو�هم قبل
 وقت له ظروفه. وَّة والجیل المثالي؟ �عني: �لُّ النبّ 

�عض النَّاس لو یرى من �عید �لب أسود ظنَّه امرأة فأغِمَي علیِه، �عني وصل األمر إلى هذا 
، �عني مثل هذه القلوب التي موجودَ  ، هذه ت النَّاسكَ أهلَ ة اآلن �سبب المثیرات، المثیرات الحدِّ

المة -عن عقوِلِهم، حتَّى  -كثیر من النَّاس-الوسائل الحدیثة أخرجت النَّاس  نسأل هللا السَّ
 .وجدت الفواحش في البیوت بین المحارم -والعافیة

ت من العصر الذي سبقه اإنسان في أن العصر الذي نعیشه أسوأ �كثیر مئات المرَّ  �عني �شكّ  
]، هذا في ٣٢[األحزاب: َمَرٌض} َقْلِبهِ  ِفي الَِّذي {َفَیْطَمعَ د، ما �شك أحد وال یتردَّ  �خمسین سنة؟
الكالم من واقع وتجر�ة، وشكاوى �ثیرة من �ثیر  ،إخوان عصرنا اآلن، �ا فكیفعصر النبوَّة، 
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فوقعت الكواِرث، ثمَّ ُ�قال: �هللا  ،وأدخل هذه القنوات في بیته ،من الغیور�ن، فّرط �عض النَّاس
أین  ما هذا الكالم الفاضي؟تمشي الظعینة من �ذا إلى �ذا،  و، أ�ذا ي عصر النبوةُوِجد امرأة ف

 العقول؟
 -نحن أدر�نا النساء �هللا ما تفتنلوال الهوى، أین العقول، �عني عصرنا �قارن �عصور مضت؟ 

ارع  ، سمك العباءة لون السنتیمترالعباءة علیها مثل الخیمة، سمكها �قرب م -وهي تمشي في الشَّ
ا منها، اآلن من وراء العباءة تبین المال�س وال رأیت شیئً  ،أشد أنواع الر�اح ما تأثرت ء�جي

 ق بین هذا وهذا!الداخلیة، �عني ما نفرِّ 
 �هللا المستعان.

المرأة  ن أو �كشف عن محاسنِ ه یتضمَّ �جوز؛ ألنّ ه ال ة فهذا معروف أنَّ أمَّا �النسبة للوسائل المرئیَّ 
تلبسه النساء، هذا  يذالرعي؟ نقاب هذا هو الشَّ ة، الِّ بَ متنقِّ  ى لو خرجْت ره، حتَّ المرأة وغی ووجهِ 

ات بَ المتنقِّ  العین، ورأینا �عَض   سوادُ الوجه ال یبین منه إالَّ  د نقب في غطاءِ قاب مجرَّ سفور، النِّ 
أبًدا �خالِف ما، من لكنه ما �فِتن  ،، ال أقول تنفیًرا منهقر مقلِ ظَ نْ ، المَ اتحقیقًة موحشَ  بهذا الحدِّ 

متر، هذا سفور ولیس من �شرتها ولو ملیم واِحد، ملِّل ُتبِدي مع عیِنها شیًئا من �شَرِتها، و�ذا ظهر
 بنقاب.
"كاألجرومیة" و"نظم الورقات"  هما أفضل لطالٍب �حفظ القرآن و�عض المتون الصغیرةأیُّ �قول: 

�ع مع شیٍخ راسخ في العلم �عَض الدروس یتا "األر�عین" و"البیقونیة" مع قراءة شروحها أنْ و
یخ العلِم من هذا الشَّ  ها علْیِه، و�فهُم األغلب وذلك لتحصیل بر�ةِ مُ هْ المتقدمة التي �صعُب فَ 

روس المناسبة لمرحلته یذهب لیحضر الدُّ  ءة الكتب المناِسبة لمرحلته وحده، أمْ الكبیر مع قرا
 في الطلب. ٍخ آخر�ن لتثبیِت العلِم والتَّدرُّجع شیو م

یوخ الِكبار إذا مضوا ال �عوَّضون،  ْیخ؛ ألنَّ القناعة أنَّ الشُّ هو إذا �ان �فهم األغلب فلیزم هذا الشَّ
ْیخ و�ن تیسَّ  لم  ، إنْ تر له أن �حضر عنَد غیِرِه فبها ونعمفیجمع بین الحضور عند هذا الشَّ

َلة یتیسَّ  روح المسجَّ  ش و�سأل عمَّا ُ�شِكل علیه.و�ناقر مع حفظه هذه المتون �سمع الشُّ
النسبة إلى المدینة والمدائن، هنا في �تاِب "اللباب في تهذیب األنساب" البن األثیر، �قول: 

ال و�سر الیاء المثنَّاة من تحت، وفي آخِرها نوٌن، هذه النِّسبة إلى "المدایني: �فتح المیم والدّ 
�ثیٌر من  نهما سبعُة فراِسخ، ُیْنَسُب إلیهالة تحت �غداد بیجْ وهي مدینة قد�مٌة على دِ  ،المداین

ِثیَن منهم: أبو عبد هللا  ني یروي عن ر�عيِّ بن ِحَراش". إلى آخر ما قال. المدائِ العلماِء والمحدِّ
"وأبو الحَسن عليُّ بن محمد بن عبد هللا بن أبي سیف المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة 

یروي عنه الز�یر بن �كار، وأحمد بن أبي خیثم وغیرها، ، صانیف" المشهورةالقرشي صاحب "التَّ 
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 ".انتقل صام ثالثین سنًة متتاِ�َعة، وهو �صريٌّ  وًقا�أ�ام الناس، صد او�ان عالمً 
ْهر ثالثین سنة؟أم �عني �صوم رمضان ثالثین سنة،   �صوُم الدَّ

 طاِلب:...
 نعم؟

المسلمین �صومون ثالثین سنة، ینبه على صیام رمضان ثالثین، �ل  �صوُم الدَّهر، �ون إنه
 أر�عین سنة، خمسین سنة، �خالِف ما لو قال: حجَّ ثالثین سنة متتا�َعة.

وعشر�ن  عٍ نسب إلیها، ثم انتقل إلى �غداد، وتوفي �مكة سنة أر�"وهو �صريٌّ انتقل إلى المدائن فُ 
 ومائتین، وقیل: سنة خمس وعشر�ن، وله ثالثٌة وتسعون سنة".

ال: َمْدَیٍني، وفتح الیاء"، �عني: الَمْدَیِني،"المدیني �فتح ا ال، وسكوِن الدَّ  نعم، لمیم وسكوِن الدَّ
ُب أبي مسلم سَ "الَمْدَیِني: �فتح المیم وسكون الدال وفتح الیاء آخر الحروف، وفي آخرها نوٌن هذا نَ 

ه، و�عبد الرَّحمن بن محمَّد بن مدین األصَبَهاني المَ  روي عن أبي �كر بن ْدَیِني، ُنِسَب إلى جدِّ
بي عاصم، روى عنه أبو �كر بن مرَدَوْ�ه، الَمِدیني: �فتح المیم و�سر الدال وسكون الیاء تحتها أ

ٍة من الُمُدن، فاألولى: مدینة رسول هللا سْ ها نون، هذه نِ ر نقطتان وفي آخ صلى هللا –بة إلى عدَّ
سب �ذلك: أبو فمن نُ  ،َسُب إلیها �إثبات الیاء، وأكثُر ما ُینَسُب إلیها: َمَدِنّي، وقد ُینْ -علیه وسلَّم

 .الحسن علي
ْعدي ، امذا إمالمعروف �ابن الَمِدیِني". ه ،أبو الحسن عليُّ بن عبد هللا بن جعفر بن نجیح السَّ

ن ابن �ان أصله من المدینة ونزل البصرة، روى ع ،معروف �ابن المدینيإمام من أئمَِّة الحدیث، 
اِنِه ، و�ان من أعلِم أهِل زممن األئمة وغیره، روى عنه البخاري وغیرهعیینة، وحماد بن ز�د، 
 مات لیومین �قیا من ذي القعدة سنة أر�عٍ ، و -صلى هللا علیه وسلم–�علل حدیِث رسول هللا 

 .وثالثین ومائتْین، و�ان مولده سنة اثنتین وستین ومائة
اخلة، و�نسب إلیها �ثیر". م: ثیر، منه�لیها إاخلة، و�نسب مدینة َمرو الدَّ  والثَّانیة: مدینة َمْرو الدَّ
 .أبو روح حاتم بن یوسف المدیني العابد المروزي 

 .الثة: إلى مدینِة نیسابور وهي التي لم تقِدر الغزُّ على نهِبهاوالثَّ  
تم ا�عة: إلى مدینِة أصبهان، و�نسب إلیها جماعة منهم أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رسوالرَّ  

 .صبهانيالمدیني األ
 .و �عقوب یوسف بن حمدان المدینيمنها أب ،إلى مدینة المبارك �قزو�نوالخامسة:  
ن  محمد بد هللامنهم أبو عب ،ة والعلماءادسة: إلى مدینِة ُ�خارى، خرَج منها جماعٌة من األئمَّ والسَّ  

ث من ار، وسمع الحدیحَب الزاهد الصفَّ دیني الغزنوي شیٌخ صالٌح وِرع، صأبي �كر بن عثمان الم
 .لزهري بي محمد اأ
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ا�عة: مدینة سمرقند".   �مكن ى المضاف، أو النسبة إلى المضاف؛واإلشكال اإلضافة إل والسَّ
ان، مدیني نسبة إلى مدینة الر�اض، مثل ما جرى علیه اآلن، مدینة نیسابور، مدینة أصبه :نقول

لى ؟ إلى الر�اض، إالر�اض تقول: مدیني سب إلى مدینةتنأن ، �مكن : مدینيمدینة �خارى، نقول
 المضاف إلیه.

م . یو ةمن �سوم، ومن یز�د، �قول: نعناع المدینة، نعناع المدین اخضارً  علكن ُوِجد شخص یبی
لیس ذا، تد ه�عني مدینة الر�اض، هذا تدلیس :بنعناع المدینة، قال: نقول لیسه واحد قال: شمَّ 

 شدید.
، ى هذالمضاف لیست بوجیهة، وذ�ر أناس نسبوا إلى هذه البقعة، و�لسبة إلى االنِّ  المقصود: أنَّ 
 المدن، فال تمیز هذه النسبة إلى بلٍد �عینه. رد في �لِّ لكن هذا �طَّ 
 طاِلب:....

 ؟ماذا
 طالب:....

 نسب إلى مدینة الر�اض وتقول: مدیني، مثل مدینة �خارى تقول: مدیني؟ ، لكن هل تَ نعم
 طاِلب:....

السم: ا، ُتسمَّى بهذه تقول لإلمام البخاري: مدیني، إالَّ إذا �ان هناك أماكن أن لكن هل �مكن
خارى، � من ا نسبت إلیه، �عني مدینٌة قر�بٌة �قعُة تسمى: مدیَنة، وهي قر�بةٌ مَ مدینة، وهي قر�بة لِ 

ال إ ني!�عد ینسبون إلى مدینة �خارى �قولون: مدی هفتضاف إلیها؛ لُقرِ�ها منها، ما هو معقول أن
ب وقر ، بهذا االعتبار، إن �ان بهذا االعتبار، وقرب نیسابور مدینة، وقرب قر�ة �قال لها: مدینة

 ؟�خارى قر�ة �قال لها... �مكن
 طاِلب:....

دمشق  توجد�عني: مدن الشام �لها لها نظاِئر في األندُلِس،  ،التسمیات تتوافق ،ما یبُعد
 حلب �األندلس.و حمص �األندلس، و �األندلس، 

 .مرقنديا�عة: مدینة سمرقند، منها: أبو �كر إسماعیل بن أحمد المدیني السَّ "والسَّ 
إلى آخره:  حمد حامد بن شاكر بن سورة،امنة: مدینة نَسْف، منها جماعٌة أحدهم: أبو موالثَّ  

 لبخاري "الجامع".الوراق المدیني النسفي، ثقة جلیل، روى عن محمد بن إسماعیل ا
اد بن شاكر، هو الذي یروي حمَّ  ،د بن شاكر، هنا �قول: حامد، ال، الاحمحامد، حمَّاد، 

حیح، انتهى �المه   .-ابن األثیر–الصَّ
م أنهم ثالثة،  حنا فیما تقدَّ "اللباب" هذا للمؤرخ، المؤرِّخ: عز الدین، صاحب "الكامل"، �نا وضَّ
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ْرِس الماض ي، ومنهم: نجم الدین أبو منهم: األدیب صاحب "المثل السائر" الذي أحضرناه في الدَّ
 "جامع األصول".ها�ة" والسعادات، صاحب: "النِّ 

 : �یف نحمي مكتباتنا من األَرَضة؟�قول
ه ئقرأ ما تجیام تقول بلساِن حاِلَها: اقرأوا و�الَّ قرأُت، الكتاب الذي �ستعمل و�ُ َضة �االستقراء التَّ اَألرْ 
 ت، قرأت هي، قرأت هي.أن، هذا إذا ما قر وسنی اهجر في الرَّف أشهرً رضة، لكن الذي یُ األَ 

 طالب:....
 .نعم

 طالب:....
 ماذا؟

 طالب:....
یبیعون  األسمدة، وما  ومنب البیطري عندهم، عالجات عند أصحاب الطِّ  ه�هللا، هذا، فی

وما علیها برائحته فقط،  ي القضاءِ شيء فزراعیة، عندهم عالجات، لكن أقوى المواد والاألسمدة، 
 ؟هو

 ....طالب:
 ال

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:....
سقطت  اخشبً  السقف ا �انلمَّ  ،قف أرضةوفي السَّ  وخلیتها فقطهذا جر�ته، فتحت القارورة و ال، 
 .شرةً مبا

 طاِلب:....
هذا الذي �ستعمُلُه أهُل اإلبِل في عالِج الجَرب، ماء قِطَران، قِطَران، ُیباع أْ�ًضا، َقِطران �ستعمله 

 .تتبلم  اإلِبِل في عالِج الجرِب، واستشكلنا هذا في حدیث النَّاِئَحة إذاالباد�ة وأصحاُب 
 طاِلب:.....

واء موجود،  قد �قول ق»ِسْر�اٌل من قِطران، وِدرٌع من َجَرب« اء والدَّ ذا داوي بها ه، ناءائل: الدَّ
سهل، ُتعاِلج ف ودواءً  ءً یتِِّجه هذا؟ ال یتَِّجه؛ ألنَّ هذا وعید شدید، إذا �ان دا ،القِطَرانذا الجرب به

هذا بهذا، لِكن القِطَران َهَذا ُمَركَّز، و�ْوُنُه دواًء للجرب حیَنَما ُ�حّل بنسَبة واِحد �الماَئة، �عني: 
اي وتُصبُُّه عَلى سَ  الجَرب، لِكن َلْو �الُمر�َّز ال تقوم  ْطٍل �بیٍر من الماِء، وتعاِلج �هتأِتي ِ�كْأِس الشَّ

 مزِّقها تمِز�ًقا.هذا �لُه قاِئَمة، 
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 طاِلب:....
 ؟لماذا

 طالب:....
ي في البطَّار�ة األسید هذا، هو انظر الماَء، الماَء الذ�مزق،  ، هذااهذا �مزِّقها تمز�قً سر�ًعا، ال، 

أشد منه، أَنا مجرَّد ما فتحت القارورة ووضعتها في المكَتَبة سقطت من �لِّ جاِنب، لِكْن �قیت 
زً  �ان لمكتبة،دمت ارائحته إلى أْن هُ  لكن هناك عالجات أخّف منه، ُتوَجد في  ،، فهذا عالجامر�َّ

َراعیَّة.األ  ماِكن التي تبیع المواد الزِّ
 هذا �ْمِلك".الجملة التي أشكَلت: "

الحمُد هلل ربِّ العالمین، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعین.

روا�ة القا�سي �الفْتح: َمِلك، ثمَّ  :وقلنا في درٍس مضى ا ُمْلك هذه األمَّة قد ظهر"،هذفي قوِله: "
�الكسر، �قول: "و�ذا الضبطین" �عني: هذا ُمْلك وَمِلك، "كال الضبطین في الفرِع لألصیلي، رواه 

ا : �ملك �المضارع، �مِلك �المضارع". وعرفنا اإلشكاالت حول هذهوحد الكشمیهنيأبو ذر� عن 
هه �عُضُهم، وذ�رنا �الم الحافظ إاللفظ، حتَّى قال �عضهم:  بن حجر، وتعقُّب انَّه تصحیف، ووجَّ

هیلي وعن شیِخه  ، وتوجیه العیني.العیني حینما نقل عن السُّ
وا�ة األولى التي فیها �مِلك �الفعل  قال: "فنقول �عون هللا تعالى: توجیه العیني،   أمَّا وجه الرِّ

 ،خبره الرفع محل في والفاعل الفعل من جملة ،�ملك :وقـوله ،مبتدأ هذا هقولَ  فإن ،المضارع
وقد ُعلم  ،وقوله: قد ظهر، جملٌة وقعت حاًال  -�ملُك هذه األمَّة ،�ملك مفعول، األمة هذه: وقـوله

رة  مَّا وأ -قد ظهر :�عني–أن الماضي المثبت إذا وقع حاًال ال بد أْن �كوَن فیِه: قْد، ظاهرة أو مقدَّ
وا�ة التي فیها ُمْلُك هذه األمَّة �ضمِّ المیم وسكوِن الالم، فإنَّ قوله: هذا، �حتمل وجهین  وجُه الرِّ

محذوف الخبر تقدیره: هذا الذي نظرُتُه في النُّجوم، هذا  أحدهما: أن �كون مبتدأً  ،من اإلعراب
اعًال لفعٍل محذوف تقدیره: جاء واآلخر: أن �كوَن ف -ةمَّ ُملك هذه األُ –الذي نظرُتُه في النُّجوم 

، أشار �ِه إلى  -ألنه ما زال في هذا الضبط؛ –ان أو ُمْلك تَ هذا، أشار �ِه إلى قْوِلِه: َمِلك الخِ 
قْوِلِه: ُمْلك الختان قد ظهر، و�كون قوله: ُمْلُك هذه األمَّة: مبتدأ، وقوله: قد ظهر خبره، وتكون 

وا�ة التي فیها: َمِلك هذه بینهما، وأمَّا الرَّ  لذلك َتَرك العاطفجملة األولى، فهذه الجملة �الكاشفة لل
صلى هللا علیه -األمَّة قد ظهر، �فتح المیم و�سر الالم فإن قوله هذا �كون إشارة إلى رسول هللا 

والعامل  ةرَ منتظَ  ، حالٌ حال ،ظهر قد :وقوله .خبره ةاألمَّ  هذه كملِ  وقوله ،مبتدأً  و�كون ، -وسلم
 اإلشارة". فیها معنى
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 ه قال: أشیر إلى مِلك هذه األمَّة وقد ظهر.�أنُّ  اإلشارة من فعل وقلنا: ما �ستفاد من
ر�شي، "قوله: قد ظهر جملٌة مستأنفٌة ال في وفي "مصابیح الجاِمع" للبدر الدمامیني نقًال عن الزَّ 

َفة وال في موِضِع الخبر، قد ظهر جملٌة مستأنفٌة ال في مو  َفة وال الخبر،  ِضعِ موِضِع الصِّ الصِّ
مَّا الخبر�َّة فال �ظهُر لمنعها وجه، أمَّا الخبر�َّة فال �ظهر لمنعها وجٌه على القوِل �جواِز قلُت: أ

ِد الخبر وهو األصح، وال على القوِل �منِعهِ  وذلَك ألنَّ صاحَب هذا القوِل �جعُل الثَّاني خبَر  ؛تعدُّ
ق، قال: و�جوز أْن �مِلك نعًتا، أي: هذا الرجُل �مِلُك هذه وال فر  ،یكن هذا مثلهفلْ  ،ضَمرمبتدٍأ مُ 

وعرفنا  ،"وقد جاء النَّعت �عد النَّعت ،�مِلُك هذِه األمَّة نَّعُت �عَد النَّعِت". الرَُّجلاألمَّة، وقد جاء ال
 "ال �كَتِسُب التَّعر�ف:، نعم، مثُل اللئیم "أنَّ الرَُّجل مثل اللِئیم

 فمَضْیُت ّثمَّة قلُت ال �عنیني  �سبُّني اللئیمِ  على أمرُّ  ولقد
  هذا ملُك هذه األمة". �عْیِنه، وهَنا االلئیم، والرجُل مثله؛ ألنَُّه ال �قِصد لِئیمً 

م هذا، ما تذ�رون ؟ "ماذا  إخوان؟�ا تقدَّ
 فمَضْیُت ّثمَّة قلُت ال �عنیني  �سبُّني اللئیمِ  على أمرُّ  ولقد

 ؟ماذا
 طاِلب:....

: عًتا، أينحاتم، صدقت، لكن حتَّى ُهنا قال: "و�جوز أنَّ �مِلك في روا�ة في التَّفسیر، ؟ في ماذا
، نعم، -لسالمعلیه الصالة وا–نَّ هذا الرَّجل المعهود، وهو الرسول : إهذا الرجُل �مِلُك". إذا قلنا

 كیف نقول: نعت، وهو معِرَفة، والُجَمل �عد المعاِرِف أحوال؟ 
 طاِلب:.....

مة، ذه األها، "أي أن هذا الرجل �ملك و�جوز أنَّ �مِلك نعًتا". �عني أن �كون لفظ �ملك نعتً قال: "
اعر:  وقد جاء النعت �عد النعت، ثمَّ ُحِذَف المنعوت في قوِل الشَّ

 ومیَسمِ  حسٍب  في �فضلها  ییَثمِ  لم قومها في ما قلتُ  لو
ل المضاِرع ال في الماضي، قاله ابن أي: ما في قومها أحٌد �فضلها، وهذا إنَّما هو في الفع

رَّاج  وحكاه عِن األخفش. انتهى." ،السَّ
ْرَكشي.  هذا نقل البدر الدمامیني عن الزَّ

؛ إذ لیَس فیه  �قول الدمامیني: "استشهاده �البیت على حذف المنعوت بنعٍت �عَد نعت غیُر متأت�
عر" �عني إنما �كون في حال إالَّ نعٌت واحد، ثمَّ حذُف المنعوِت �ُجْملٍة �ا�ه الشِّ  عر، �ا�ه الشِّ

عر إالَّ إذا �اَن �عَد مجروٍر �في �ما في البیِت، أو �من �ما في قوله  ْعِر�َّة. "�ا�ه الشِّ رورة الشِّ الضَّ
  ،}مَّْعُلوم َمَقامٌ  َلهُ  ِإالَّ  ِمنَّا َوَما{، ]١٦٤:الصافات[ }مَّْعُلوم َمَقامٌ  َلهُ  ِإالَّ  ِمنَّا َوَما{تعالى: 

ورقم  "ثمَّ �تَب هرْقُل إلى صاحٍب له برومیَّة"،�قول هنا:  "ثمَّ �تَب هرْقُل إلى صاحٍب له برومیَّة"،
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ومیَّة، ؟عَشَرة ، وفي �عض النسخ: "و�ان هرقل "و�ان نظیَره في العلم" "و�ان نظیَره في العلم" �الرُّ
  .نظیره"

تخفیف الیاء، روِمَیة، هي بتخفیف الیاء المدینُة قال النََّوِوي: "هي ب كتَب إلى صاحٍب له برومیَّة"،"
ومِ   دورَ  -�عني استدارته–سورها  و�انْت مدینَة ر�اَستهم، وقال القسطالني: إنَّ َدْورَ  ،المعروفة للرُّ

ون میًال، استدارتها أر�عون میًال"، أر�ع اسورها أر�عٌة وعشرون میًال، وفي "معجم البلدان" استدارته
، وفي روا�ة -على ما قاله �اقوت–، �عني سور البلد أر�عٌة وعشرون أو أر�عوَن �عني قطر الدائرة
 ة.ة" بدل برومیَ ومیَّ ابن عساكر "�الرُّ 

 طالب:.....
، الكیلو اموجودً  الذي لم �كنهو َعَرب، والفرسخ موجود، الكیلو موجود عند الال، موجود، موجود، 

 معروف. غیر
ة بتخفیف یَ البلدان" لیاقوت، "رومِ  إنَّ روماس بناها" وفي "معجم قال:في "التنقیح" البن الملقِّن "�

َیة وسلوقَیة ة ونیقِ یَ امِ �ذا قیَّده الثِّقات، قال األصمعي: وهو مثل أنطاكیة وأفَ  ،الیاء تحتها نقطتان
وم ال بدَّ فعنَد العرِب  لكنَّها لو �انت �اَء نسبٍ  "، وَمْلِطَیة". �لها بلدان، "وهو �ثیٌر في �الِم الرُّ

 .ما �جوز: رومَیة �قال: هذه امرأةٌ رومیَّة من تشدیدها؛
 طاِلب:....

، �اٌء �یا  لكسري ز�دت للنسبا ال بدَّ
دة تقول: "هذه امرأةٌ �منیَّة �الیاء المشددة،  أن البد ؛ ألنَّ لكن إذا قلت: �مانیَّة، ال تشددتكون مشدَّ

بِدل مكانها األلف، وال �جوز الجمُع مضعف أُ األلف بدل من الیاء المحذوفة إحدى الیاءین في ال
 .»اإل�مان �ماٍن والحكمُة �مانَیة«بین البدل والمبدل، فتقول: �مانَیة، 

سب ال بدَّ أن تكون �ثیٍر من المثقَّفین: ابن تیمَیة، ابن تیمَیة، خطأ؛ �اء النَّ  ا على ألسنةِ نسمع �ثیرً 
دة إالَّ إذا عوِّض عنها �حرٍف آخر؛ لئال  .منه جمع بین البدل والمبدل�ُ  مشدَّ
وم ومیتان:"وهو �ثیٌر في �الِم الروم و�الدهم، وهما رُ  واألخرى �المداِئن ُبنَیت  ،إحداهما �الرُّ

وِم وعلِمِهم"؛  وم فهي مدینُة ر�اسُة الرُّ وسمیَّت �اسم ملك". �عني هذا اسُمه، "فأما التي في بالد الرُّ
وم فهي مدینة ر�اسة ا التي في بالد الرُّ مدینة ر�استهم"، "فأمَّ  النووي قال فیما تقدم: "كانت ألنَّ 

علیه –ٌة �اسم رومي بن َلْنِطي بن یوَنان بن �اِفث بن نوح االروم وعلمهم، قال �عضهم: هي مسمَّ 
الم وذ�ر �عُضهم أنما ُسمي الروم روًما؛ إلضافتهم إلى مدینة روِمَیة، ذ�ر �عضهم أنما  ،-السَّ

؛ إلضافتهم إلى مدینِة روِمَیة، واسُمَها روماس، رومانس �الّرُومیَّة، رومانس سمي الروم روًما
ومیَّة". �كثر استعمال هذا اللفظ،   .�ذاو رومانس، رومانسي، �الرُّ
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 طاِلب:....
 .طلیانیةما هي �

 طالب:....
 نعم.

 طالب:...
نسبة إلى روما رومی�ا، ن �ان بها فسمي مَ  ،ومیة، فعرَِّب هذا االسم، "واسمها رومانس �الرُّ نعم

 هما مسیرةُ َرُة خمسیَن یوًما أو أكَثر، بینهذه، وهي شمال وغرب القسطنطینیة بینهما مسی ارومی
 خمسین یوًما أو أكثر، وهي الیوم بید اإلفرْنج". 

 ، و�ها �سكن البا�ا". روما، هي روما اآلن، "و�ها �سكُن البا�ا".�قول �اقوت: "و�ها �سكن البا�ا
إفر�قَیة إلى وقٍت قر�ب، �تب  أورو�ة،، القارَّات فیها هاء، هذه ما ُحَذفت إالَّ متأخرةلهاء ا

. ، أفر�قیة، �لها موجودة الهاءاألطالس التي قبل خمسین أو ستین سنة مكتوب فیها الهاء، آسیة
�منزلة وهو لهم �منزَلِة اإلمام، وهو لهم  ،"و�ها �سكن البا�ا الذي تطیعه، الذي تطیعه اإلفرنجیة

متى خالفه أحٌد منهم �ان عندهم عاصًیا ُمخطًئا �ستحقُّ النَّْفَي والطَّْرد والَقْتل، �حرِّم علیهم  ؛اإلمام
 .خالَفُتُه"�هم، فال �مكُن أحًدا منهم مخالفُتُه، فال �مكُن أحًدا منهم مرْ لهم، وأكلهم، وشُ سْ هم، وغُ ءنسا

�ما ُ�عقل وما ال ُ�عَقل، "أطال  -المدینة�اقوت أطال في وصف هذه -ثمَّ أطال في وصفها  
و�نَّما اختصر �عَضُه، وذ�ر  ،وصفها �ما �عقل وما ال �عقل، واعتذر عن عدِم نقِله جمیَع ما ذ�ُروا

اني المعروف �ابن الفقیه، ثمَّ قال: ولیَس دَ مَ أنَّ جمیَع ما قاله منقوٌل ِمن �َتاِب أحَمد بن محمَّد الهَ 
ِة شيٌء أْصع فَ في القصَّ لى ة مَن الِعَظم على أنَّ ِضیاعها إَب مْن �وِن مدینٍة تكوُن بهذِه الصِّ

تها �میرِة اعأشهٍر ال تقوُم مزدر ، "على أن ضیاعها إلى مسیرِة ، �ساتینهم ومزارعهامسیرِة أْشُهر"
من أنَّها �انت اكتفاء، "�میرة أهلها وعلى ذِلَك فقد حكى جماعٌة من �غداد  عندهمأهلها". �عني ما 

عة". �صفون مدیَنَتهم: �غداد، دار  َالم، "أالِعَظم والسَّ الم، أو مدینة السَّ ها �انت من الِعَظِم نَّ السَّ
َعِة و�ثرِة الَخْلِق والحمَّامات ما �َقاِرُب هذا". �عني ما ُذكر عن روما، أو رومَیة، "و�نَّ  ما �شكل والسَّ

 .�عني إذا قرأ مثله، �هللا أعلم". فیه أنَّ القارئ لهذا لْم یرَ 
 طاِلب:.....

 هي؟ وما
 طالب:...

 .ةاآلن صغیر 
 الطالب:...

 ما �شكل فیها أنَّ القارئ لهذا لم یَر مثله".�ان بوصف مدینة، �قول: "و�نَ ال، ال 
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ستة آالف حمام،  -ثثال–ن في هذه المدینة أستغرب �النَّاس ِلَما رأوا، ما رأوا َسَعة البلدان قد 
ور إلى هذِه البلدة، ذ�رو أ لوا من �اب یدخل من هذاوفیها ما أدري �م قا �عني منها ما  ـشیاءالسُّ

�عقل ومنها ما ال ُ�عقل، لكن َمن نظر إلى العواصم الموجودة اآلن في َسَعتها وازدحامها و�ثرِة 
ق �شيٍء ِمْن هذا، أ�َّام الطَّلِب قال واحد من األساتَذة حُتها نَّ القاهَرة مساإ :مراِفِقَها قد �صدِّ
ن، أر�عمائة �یلو مساحتها! و عشرون �یًال في عْشِر�ن، قلنا: هذا مبالغ، مبالغ، أهو معقول عشر 

 .اآلن عشرة أضعاف أو أكثر هاأظنُّ 
 طاِلب:....

ع في مائة في مائة، عشرة آالف �یلوا، نألن الر�اض اآلن  ؛عشرة أضعاف أو أقل عم التَّوسُّ
لكن یبقى، �عني القاهرة �م فیها من  اكون رأسی� �یره قد وفي غ ،الرِّ�اض على ما �قولون أفقي

كان،  أو أكثر، بینما في توار�خ مصر في آخِر القرن الثَّاِلث عَشر في ن اآلن و عشر  لعلهمالسُّ
، و�توقَّع امطبوع سنة ألف ومائتین وثمانین، �قول: و�لَغ سكان القطر ثالثة مالیین ونصفً  كتابٍ 

رأس القرِن الذي یلیه الخمسة. �عني سنة ألف وثالثمائة، خمسة  یبلغوا على أْن �كون، أنْ 
ر�ع واالنفجار الذمالیین، �عني التطور ال اِنی�  ا ً ي �سمونه: انفجارسَّ ة الوجیزة، �عني  اُسكَّ بهذِه المدَّ

في قرن واحد وصلوا إلى قر�ب المائة اآلن، قر�ب مائة ملیون، �مكن ما بین ألف ومائتین إلى 
َ�اَدةمائألف وثالث ا. ، لِكن�سیرة ة  الزِّ  بین ألف وثالثمائة إلى ألف وأر�عمائة الز�ادة �بیرة جدَّ

ر الدَّعاوى التي تطالب بتحدید النَّْسل؛ ألنَّ الَهَدف من هذا إضعاف  المقصود: أنْ  �لَّ هذا ال یبرِّ
وأرزاق النَّاس  إضعاف األمة والقضاء علیها؛ لیسهل القضاء علیها،األمَّة، الهدف من هذا �له 

و�لُّ َمْن جاء، جاء برزقه و�ل من جاء �عین أ�اه و�شتغل و�عمل لتحصیِل  -جل وعال–على هللا 
ْزِق، �هللا المستعان.  الرِّ

 طاِلب:.....
 .نعم

 طاِلب:....
 -علیه الصالة والسالم–والرسول  ؛-جل وعال–التنظیم تترك األمر هلل إال لضرورة،  نظیموال ت

 .»تناسلوا تكاثروا فإني مكاثٌر �كم األمم یوم القیامة« ؛ُم األَمممكاِثٌر ِ�كُ 
 طاِلب:......

 .أن یبیعهاهذا من أجل أن یبیع الجاِرَ�ة، إذا صاَرت أم ولد ما �قدر 
 طاِلب:....

 .خاص، �جوز، لكن یبقى أنَّه لحاجةهذا، ما نقول: 
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 ب:.......طالِ 
 إشكال. ها، ما فیالف�خن ونصف، ما ا، ثالثة، سنتلفطیِّب، ما �خا
 طاِلب:.....

ا شيء ال �شقُّ على األم، وال ه مبرر لهذا التَّنظیم، أمَّ شك أنَّ  هاألمر الذي �شقُّ على األمِّ ما فی
هؤالء من �ستطیع تر�یتهم، من �ستطیع إعاشتهم؟ �لها  :نهمأ ما یالحظ فیه�شق على األب، إنَّ 

 .-جل وعال–على مراد هللا  اتاعتراض
 ....طالب:.

 .نعم
 طالب:....

ن �الكثیر حتى �تب �عض ا: �كفیني ولد و�نت، أو ولدما �عتبرون، ما �عتبرون ممن نظَّم قال
ْحَوة، قال: أنا، ولدإمن هو منسوب  ن واحد طبیب وواحد مهندس، أو: واحد طیار الى قادة الصَّ

 أو هذا!  هذا اهم �الشوارع. �عني إمَّ أشردعشر�ن و ء �وما أدري أ�ش، أفضل من أجي
 ن یدعون لك!و العشر�ن عشرة �لهم أوالد صالح�عني ما تتوقع من 

�عني من الذین نظَُّموا واقتصر على ولد و�نت، لمَّا جاء وقُت الحاجة إلیِه حَصل لهذا الولد 
�عني ما �عتبرون، ما  واألب لیس �ه حر�ة لیتزوج ثانیة. توقفت عن الوالدة حادث ومات، األمُّ 

 یتعظون!
بب، والباقي على هللا ولد ص جور على ، أنت مأ-جل وعال–الح یدعو لك، أنت احرص وابذل السَّ
 والباقي ما علیك منه. ،بببذل السَّ 

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 .منع للحاجةتُ ما ا الموانع للحاجة، أمَّ 

  طاِلب:.....
فاق الطََّرفین، و�اتِّ  ،دة ال إشكالاألم تضرر �كثرة الحمل والوال تحدید ألنَّ هذا یؤثِّر في األم، ألنَّ 

ن، و ساء تتذرَّع، تقول: �هللا أنا تعبت، واحدة اتصلت قالت: أنا وزني ستة وثالثمن النِّ  ا ً لكن �ثیر
ال أستطیع، قلت:  :وال أستطیع الحمل في �ل سنة، وزوجها �طاِلبها أن تحبل �ل سنة، تقول

�قوَّة، قلت: ال �جوُز له أن ُیْلِزَمِك �الَحْمل. ال . و عندك تقر�ر طبي إنك ما تستطیعین؟ قالت: نعم
ء ، أجياومقأن أ �جوز أن یلزمك �الحمل، لكن عنده حلول، یتزوَّج ثانیة للحمل، قالت: ال أستطیع

 توأم توأم �ل سنة. ب
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 ...قال 
 طاِلب:....

 ین؟أ
 طاِلب:...
 . سین، وصحالَّ إ هال، ما فی

 طاِلب:.....
 ه.یعَشَرة، خاء وأ�ش؟ ما ف

 طاِلب:....
 .ي معك أنتما الذ، ف الرموز، شو فهذه أوضح، خاء وفاء، خاء وفاء، شو  لكن لعل، نعم 

 طالب:...
ْیخ، نفس   ذي؟هال، ال، أقصد الشَّ

 طالب:....
 صفحة العنوان. ؟وجه الكتاب ما

 طاِلب:....
 نعم.

 الصفحة، العنوان، هذا، علیه الرموز.
 طالب:....

 ؟ماذا
 طاِلب:.....

ها وأ�ش اسمه متفق علیها، وقد ُوِجد رموز ما حلَّ  غیراء على �لِّ حال، لكن هذه الرُّموز هي ف
ء ألبي ذر، والصاد لألصیلي، والسین البن عساكر، والطاء هذه منها، "الها (الیونونیة) لعلَّ  هذا

ي". تختلف عن سین ابن عساكر، ، وحاء للحموي، وسین للمستمللكشمیهنيلألبي الوقت، وهاء 
". المستملي وتارًة توجد تحت أو فوق حاه الكشمیهني�اف لكر�مة، وحاء هاء الجتماع الحموي و "و 
حس أو غیره إشارة للروا�ة عنهما، وتارة توجد قبل الرمز ال إشارًة لسقوط الكلمة الموضع علیها، و 

ي، وحاء" ومن الرموز عین، ولعلها البن السمعاني، وجیم ولعلها للجرجاني، وقاف ولعلها للقا�س
رموز  تي شوف: لعلها، مجرد التماس، وحاء، وعق، وسع، ولم �علم أصحابها، ور�ما وجد�عن

ا، و�وجد على �عض رموز غیر ذلك لم تعلم أ�ًض  ا، ور�ما وجدا لم تعلم أ�ًض لك أ�ًض غیر ذ
الكلمات خاء، أو، خاء وهي إشارة إلى نسخة أخرى، وقد یوجد فوق الكلمِة أو تحتها لفظة صح؛ 
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�هللا سبحانه وتعالى  ،شارة إلى صحة سماع هذه الكلمة عند المرموز له أو عنَد الحافظ الیونینيإ
 أعلم.

احب المذ�ور برومیَّة". له "ثم �تب هرقل إلى صاحٍب �قول:   هذا الصَّ
 طاِلب:.....
ثم نسب إلیها من  �اسم روم بن لنطي بن �افث،سمیت  الدور، �عني هل المدینةیلزم  هذا علیه 

 ما �منع إن شاء هللا. هجاء �عدهم، ما فی
 سقف، "الصاحب المذ�ور ُ�سمَّى َضَغاطر، �الضاد والغین، األلف، طاء، راء، َضَغاطر األُ 

"، "و�ان نظیره في العلم، وفي روا�ة ابن عساكر واألصیلي: و�ان هرقل "و�ان نظیره في العلم
 .نظیره في العلم، و�ان هرقل نظیره في العلم

 "وسار هرقل إلى حمص".ى قوله: نقف عل 
 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه


